RUHNU VALLA VALIMISKOMISJON

KOOSOLEKU PROTOKOLL
Ruhnu

02.august 2017

Algus kell 14.00, lõpp kell 15.00
Juhatas Tiina Allik
Protokollis Gätlin Juhken
Osa võtsid valimiskomisjoni liikmed : Tiina Allik, Gätlin Juhken, Ruth Keskpaik, Kadri
Tukk.
Puudus: Priit Juhken.
Päevakord :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valimiskomisjoni liikme õigused ja kohustused
Valimiskomisjoni töökorraldus ja pädevus
Kandideerimisdokumendid
Valimistoimingute tähtajad
Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
valimiskomisjoni tööaja määramine

1. Valimiskomisjoni liikme õigused ja kohustused
T. Allik tutvustab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §15 järgi
valimiskomisjoni liikme volituste lõppemist, peatumist ja taastumist. Räägitakse, mida
valimiskomisjoni liige teha ei tohi (agitatsioon) ja millest juhindub.
2. Valimiskomisjoni töökorraldus ja pädevus
T. Allik tutvustab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse järgi komisjoni
töökorraldust – töövorm koosolek, otsustusvõime, hääletamine- komisjoni ülesandeid – valla
hääletus- ja valimistulemuste kindlakstegemine, jaoskonnakomisjoni juhendamine.
Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise korra kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistel järgi peatuti järgmistel teemadel:

3. Kandideerimisdokumendid
T. Allik tutvustab kandideerimisdokumentide vorme ja zurnaali, milles kõigi vastuvõetud
dokumentide esitamine ja tagastamine registreeritakse.
Kandideerimisdokumentide vormid erakonnale ja valimisliidule

Seltsinguleping
Valimisliidu registreerimiseks esitamise teatis
Kandidaatide registreerimise avaldus
Kandidaatide ringkonnanimekiri
Kandideerimisavaldus
Kandideerimisdokumentide vormid üksikkandidaadile
Kandidaadi registreerimise avaldus
Kandidaadi ankeet
Sirvitakse läbi 2017 a. valimiste protokollid ja otsused
4. Valimistoimingute tähtajad
18. august – 02. september – valimisliit esitatakse registreerimiseks. Liit registreeritakse 3
päeva jooksul
18. august – 07. september – kandidaatide registreerimiseks esitamine. Kandidaatide
registreerimiseks esitamine lõpeb 07.09. kell 18.00
Hiljemalt 12. september – valla valimiskomisjon registreerib registreerimiseks esitatud
kandidaadid. Valimiskomisjon selgitab liisu heitmisega numbrite andmise järjekorra
erakondade ja valimisliitude vahel ning üksikkandidaatide vahel.
Hiljemalt 15. september - Kandidaat võib loobuda kandideerimast kirjaliku avalduse alusel,
mille ta võib esitada kolme päeva jooksul pärast registreerimist.
11. oktoober – 14. oktoober – toimub eelhääletamine kell 12.00 – 20.00. Toimub ka
hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
11. oktoober kuni 16. oktoober – toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab
11.oktoobril kell 09.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.
17. oktoober – Valimispäev. Hääletamine toimub kell 9.00-20.00. Toimub ka kodus
hääletamine. Hääletus- ja valimistulemuste kindlakstegemine.
Valla valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast
valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on
möödunud või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.
5. Valimiskomisjoni aseesimehe valimine
T. Allik teeb ettepaneku valida aseesimeheks Gätlin Juhken.
Toimub hääletamine. – 4 poolt
Võeti vastu otsus nr 1
6. Valimiskomisjoni asukoha ja tööaja määramine
Toimub arutelu asukoha ja tööaja määramisest.
Toimub hääletamine – 4 poolt
Võeti vastu otsus nr. 2
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